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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»  

Σχετ.:  Το υπ’ αριθμ.  389/13-02-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου 

 Το υπ’ αριθμ. 1243/30-05-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου 

 Το υπ’ αριθμ. 2273/17-10-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ), λειτουργεί από 1-7-2013 στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. 

Το ολοκληρωμένο αυτό πληροφοριακό σύστημα, επιτρέπει με ηλεκτρονικό 

τρόπο την υποβολή αιτημάτων και την έγκριση τους, τον προγραμματισμό, τη 

διαδικασία προκήρυξης, υποβολής προσφορών και ενστάσεων, αξιολόγησης, 

ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων. 

Κατά το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α) το ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιείται 

υποχρεωτικά για  

- συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την έννοια των 

προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α’ 63) και 60/2007 (Α’ 64) (Οδηγίες 

2004/17/ΕΚ ΚΑΙ 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), 

- με προϋπολογισμό ανώτερο των 60.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Για τον τρόπο υλοποίησης και κατ’ εξουσιοδότηση, του άρθρου 7 του Ν. 

4155/2013 εκδόθηκε η Απόφαση Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β’ 2677) σχετικά με τις 

τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ. 

                

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση : Κάνιγγος 20 

Ταχ. Κώδικας    : 101 81 

 

 

 

Αθήνα, 4/3/ 2014 

Αριθ. Πρωτ. : Π1/542 

 

 ΠΡΟΣ 
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΕΣ. 1 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5



 

 
 

2 

 

2. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η διενέργεια διαγωνισμών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έχει 

ήδη ξεκινήσει από 1.7.2013 για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως Κεντρική 

Αρχή Προμηθειών, ως προς τις προμήθειες αγαθών οι οποίες εντάσσονται στο 

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 

Από 1.1.2014 διενεργούνται και για την Κεντρική Διοίκηση (Προεδρία της 

Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές) 

ως προς τα αγαθά & τις υπηρεσίες. 

  

Από 1.4.2014 διενεργούνται υποχρεωτικά διαγωνισμοί μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας για αγαθά και υπηρεσίες από: 

o Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

o Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται 

κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση (δηλ. από την Προεδρία της 

Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες 

Αρχές) εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ 

o Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού (Δήμοι και 

Περιφέρειες), 

o Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), (Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Νοσοκομεία),  

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Από τον Φεβρουάριο του 2013 έως και σήμερα έχουν αποσταλεί τρεις (3) 

επιστολές του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου (13/2/2013, 30/5/2013 και 

17/10/2013) με τις οποίες γνωστοποιήθηκε η έναρξη εφαρμογής του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ξεκίνησε η 

οργάνωση εκπαίδευσης στελεχών των αναθετουσών αρχών καθώς και η 

χορήγηση κωδικών χρήσης. 

Αποτέλεσμα αυτών των προσκλήσεων ήταν η εγγραφή 1900 στελεχών για 

εκπαίδευση που προέρχονται από 488 Αναθέτουσες Αρχές. Μέχρι σήμερα έχουν 

πραγματοποιηθεί συνολικά 2.630 ώρες εκπαίδευσης κατανεμημένες σε 

σεμινάρια (μονοήμερα, τριήμερα και πενθήμερα αναλόγως του αντικειμένου) 

καθώς και ημερίδες, τόσο για Αναθέτουσες Αρχές όσο και για Οικονομικούς 

Φορείς. 

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε 16 πόλεις (ενδεικτικά 

αναφέρονται: Αθήνα-Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Καστοριά, Ξάνθη, 

Σέρρες, Λευκάδα) ισάριθμες ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση των 

Επιμελητηρίων ώστε αυτά με τη σειρά τους να υποστηρίζουν-εκπαιδεύουν τα 

μέλη τους (Οικονομικοί Φορείς). 
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Σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, έχουν ετοιμαστεί 2 τριήμερα εκπαιδευτικά 

προγράμματα μέσω των οποίων αναμένεται τους επόμενους δυο έως τρείς μήνες 

να εκπαιδευτούν περίπου 2000 δημόσιοι υπάλληλοι. 

Αιτήματα για εκπαίδευση υποβάλλονται κατόπιν συμπλήρωσης και αποστολής 

στο e-mail usersesidis@eprocurement.gov.gr της ειδικής φόρμας σε μορφή 

excel που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr 

 

4. E-LEARNING 

Οι επισκέπτες του συστήματος έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το 

σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) μέσω της ιστοσελίδας του 

ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/). Αυτή περιλαμβάνει ήδη θέματα 

όπως: 

- ΕΠΠ 

o Προετοιμασία Ε.Π.Π. 

o Καταχώρηση & Υποβολή Ε.Π.Π. 

o Τροποποιήσεις Αιτημάτων Φορέων για ένταξη στο Ε.Π.Π. 

- Π.Π.Υ.Φ.Υ. (Προμήθειες) 

o Καταχώρηση & Υποβολή Π.Π.Υ.Φ.Υ. προς Δ.Σ. Φορέα. 

o Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Δ.Σ. 

o Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Υ.ΠΕ. 

- Π.Π.Υ.Φ.Υ. (Φαρμάκων) 

o Καταχώρηση & Υποβολή Π.Π.Υ.Φ.Υ. προς Δ.Σ. Φορέα. 

o Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Δ.Σ. 

o Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη Π.Π.Υ.Φ.Υ. από Υ.ΠΕ. 

- Δημοπρασίες 

o Σύνταξη Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 

o Εκτέλεση Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 

- Διαγωνισμοί 

o Σύνταξη Προκαταρκτικής Προκήρυξης 

- Αξιολόγηση 

o Υποβολή Προσφορών 

 

5. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Το εγχειρίδιο χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ είναι διαθέσιμο για τους χρήστες του 

συστήματος με την εξής πορεία: www.promitheus.gov.gr  «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)»  «περισσότερα»  

«Εγχειρίδια Χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων».  

Σημειώνεται ότι για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής του ΕΣΗΔΗΣ απαιτείται η 

σύνδεση με στοιχεία χρήστη . 
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6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 

Για τη συνεχή υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, λειτουργεί στη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου, πολυάριθμη Ομάδα Υποστήριξης (Helpdesk). 

Έργο της είναι η άμεση ανταπόκριση σε όλα τα πιθανά ερωτήματα / προβλήματα 

που υποβάλλονται από τους χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά σε τεχνικά, 

διαδικαστικά και οργανωτικά θέματα. 

Το Help Desk καλύπτει πέντε ενότητες: 

1. Προγραμματισμού Προμηθειών. 

2. Προετοιμασίας διαγωνισμού έως και τη δημοσίευση της προκήρυξης και 

διακήρυξής του  

3. Διαδικασίας διαγωνισμού μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης έως την 

υποβολή των προσφορών  

4. Υποβολής προσφορών έως και την υπογραφή της σύμβασης  

5. Τεχνικής χρήσης του συστήματος  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αιτήματα για υποστήριξη παρακαλούμε να υποβάλλονται ΜΟΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ιστοσελίδας http://www.promitheus.gov.gr, στο 

σύνδεσμο «Βοήθεια» με την αποστολή σχετικού μηνύματος ή απευθείας: 

            Οικονομικοί Φορείς  vendor.esidis@eprocurement.gov.gr 

Αναθέτουσες Αρχές helpdesk.esidis@eprocurement.gov.gr 

Εξαιρετικά για έκτακτες περιπτώσεις, διατίθενται πληροφορίες και από τα 

παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Θεσμικά Θέματα:      213.15.14.175 

                                  213.15.14.446 

Χρήση Εφαρμογής:   213.15.14.528                                                          

                                  213.15.14.529 

                                  213.15.14.530 

 

 

7. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει στον κάθε πολίτη δημόσιες πληροφορίες και στοιχεία μ 

ελεύθερη πρόσβαση. 

Όμως η διαβαθμισμένη χρήση / σύνδεση του συστήματος απαιτεί κωδικό, ο 

οποίος χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 
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(Α) Αναθέτουσες Αρχές: 

κατόπιν συμπλήρωσης και αποστολής στο e-mail 

usersesidis@eprocurement.gov.gr της ειδικής φόρμας σε μορφή excel που 

βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr 

 

(Β) Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς 

ακολουθώντας τις οδηγίες στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας: «Εγγραφείτε ως 

Οικονομικός Φορέας». Απαραίτητο στοιχείο είναι η συμπλήρωση του ορθού 

ΑΦΜ στο κατάλληλο πεδίο της φόρμας και η χρήση των κλειδαρίθμων του 

TAXIS, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση μέσω της ΓΓΠΣ. 

 

8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Η χρήση του συστήματος από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Οικονομικούς 

Φορείς (προμηθευτές δημοσίου) πραγματοποιείται με τη χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής. Αυτή χορηγείται από πιστοποιημένη Αρχή που 

αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSi

gnatures/SupervisedList.html. Τέτοια δημόσια αρχή είναι το ΕΡΜΗΣ μέσω των 

ΚΕΠ.  

Ειδικότερα για τις Αναθέτουσες Αρχές, οι τελικοί υπογράφοντες των δημοσίων 

εγγράφων που αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ, οφείλουν να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή. Εναλλακτικά η ανάρτηση μπορεί να γίνεται από «Γραμματεία» με 

ψηφιακή υπογραφή του υπαλλήλου που θεωρεί το ακριβές αντίγραφο. 

  

Η παρούσα αναρτάται στους δικτυακούς τόπους της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου (http://gge.gov.gr) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (http://www.promitheus.gov.gr).  

                                                                     

    Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

                                                                    ΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

-Όλα τα Υπουργεία 

-Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 

-Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

-Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

-Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές 

-ΕΥΘΥ 

-Ανεξάρτητες Αρχές 

-Επιμελητήρια 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

-Γραφείο κ. Υπουργού 

-Γραφείο κ. Υφυπουργού 

-Γραφείο κ. Γ. Γ. Εμπορίου 

-Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Κρατικών Προμηθειών 

-Όλες οι διευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών 

-Δ/νση Διοικητικού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

-Δ/νσή μας, Τμήμα Α’ (2), Β’ 
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